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Datum:
Plats:
Beslutande:

2021-01-19
Telefonmöte
Fredrik Sundin, Ordförande
Karolina Hansen, Ledamot
Michael Hoffstedt, Ledamot
Annemo Friberg, Ledamot
Hans Avelin, ledamot

Övrig:

Jan Christer Udén, Utredare

NN – överklagan av Disciplinnämndens beslut i en anmälan till förbundsbestraffning.
Ärende JN 1/2021 (DN 2020-19).

Beslut att meddelas den 8 februari 2021
Juridiska nämnden (JN) beslutar att avslå överklagan. Beslutet är enhälligt.
Part som är missnöjd med detta beslut får överklaga det hos Riksidrottsnämnden (RIN), Box 11016,
100 61 Stockholm.
För att RIN ska kunna ta upp ärendet till prövning krävs dels att klagoskriften inkommit till RIN senast inom tre veckor från den dag detta beslut meddelades, det vill säga senast den 1 mars 2021,
dels att RIN meddelar prövningstillstånd enligt 6 kap, 3 §, RF:s stadgar (utdrag ur RF:s stadgar finns
bilagt protokollet).
Bakgrund
Under ett årsmöte hos Linköpings Motorsällskap den 28 september 2020 ansåg NN, medlem i Linköpings MS, att hen blivit allvarligt kränkt av AA, Linköpings MS, i samband med ett uttalande från
hen. NN anmälde AA till förbundsbestraffning för allvarlig kränkning.
Disciplinnämnden (DN) ansåg att det inte var en allvarlig kränkning. DN ansåg vidare att det som
framkommit inte kan ses som ett påhopp på NN:s personliga integritet och fann att det inte kunde
leda till bestraffning. Anmälan avslogs.
NN har överklagat till JN och hävdar att hen inte fick se motpartens yttrande i ärendet, eftersom
DN bedömde att ytterligare skriftväxling inte skulle ha påverkat nämndens beslut. NN menar vidare att hen inte var inblandad i den konflikt vid årsmötet som rörde de två andra ärenden som
blev förbundsanmälda och vill att hens anmälan självständigt ska utredas.
Utredning
JN har erhållit handlingar från DN och parter. NN har erhållit saknat yttrande från motparten. NN
har även fått tillgång till ett annat ärende som motparten varit involverad i och som AA refererar
till i det av NN saknade yttrande.
DN:s protokollrubricering om att anmälan gäller hot saknar stöd i anmälan och övriga handlingar.
I sak föreligger relativt samstämmiga uppgifter om vad som yttrades av parterna. AA har på mötet,
i samband med val av ordförande och efter att NN begärt sluten omröstning, uttalat att det var
fegt att inte öppet stå för vem man röstar på. Enligt AA var inte uttalandet specifikt riktat mot hen,
men NN anser att så var fallet och att det var en kränkning mot hens personlighet eftersom det
gjordes publikt och högljutt inför alla deltagare på mötet.
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Aktuell regel om allvarlig kränkning tillkom i samband med RF-stämman 2019 och avsåg främst sådana förseelser som motsvarar grövre vålds-, frihets-, frids- och sexualbrott enligt 3, 4 och 6 kap.
brottsbalken. Påföljden är avstängning i lägst två och högst tio år. Allvarlig kränkning regleras i RF:s
stadgar 14 kap. 2 §, 8 p.
Bedömning
Enligt överklagan så anges som motiv även att NN inte fått ta del av den anmäldes yttrande fullt
ut. Detta har genom utredningens försorg nu förmedlats, vilket dock inte påverkat sakinnehållet i
ärendet.
Både anmälaren och den anmälde bekräftar att den kommentar som av anmälaren anses vara
kränkande, inte uttalats riktat till en namngiven person, men att uttalandet gjordes i direkt anslutning till NN:s krav på votering, varför samband får anses föreligga. Anmäld förseelse avser dock
allvarlig kränkning. JN bedömer att av NN upplevd kränkning under årsmötet inte når upp till den
nivå som RF avser med allvarlig (se ovan), även om AA:s uttalande både varit obalanserat och
olämpligt.
I det fall anmäld förseelse skulle anses som förolämpande eller på annat sätt otillbörligt (RF stadgar 14 kap, 2 §, 7 p.) gäller inte denna punkt styrelse- eller årsmöte.
JN avslår därför överklagan.
Beslutet meddelas:
SBF kansli
NN
AA
Linköpings MS
Kurt Lennart Jönsson (enligt RF:s stadgar 14 kap, 17 §)
Protokoll upprättat av:

Protokoll justerat av:

______________________________
Michael Hoffstedt

_____________________________
Fredrik Sundin
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